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ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΘΔΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ  

 

 Ππορ ηοςρ Τποςπγούρ 

-Οικονομικών 

-Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ 

- Δθνικήρ Άμςναρ 

 

Θέμα : Δλληνική Βιομησανία Οσημάηων (ΔΛΒΟ ΑΒΔ) 

 

------------------------- 

Σπδεηήζεθε ζηηο 27.1.2014 ζε Γηθαζηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο ε αίηεζε ηνπ 

ειιεληθνύ δεκνζίνπ λα ηεζεί ε ΔΛΒΟ ζε καθεζηώρ ειδικήρ εκκαθάπιζηρ. 

Σύκθωλα κε ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα, ην Διιεληθό Γεκόζην θέξεηαη λα ηζρπξίζηεθε 

όηη ε εηαηξεία πξέπεη λα ηεζεί ζε εθθαζάξηζε δεδνκέλνπ όηη δελ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ιδιωηική ή κπαηική σπημαηοδόηηζη θαη ππνζηήξημε όηη θαλέλα από ηα 

επελδπηηθά πιάλα πνπ εθπνλήζεθαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα δελ νδήγεζαλ ζε 

αλαζέζεηο έξγωλ θαη ζπκβάζεηο, ελώ – ζύκθωλα κε ηα ίδηα δεκνζηεύκαηα - ζηέιερνο 

ηεο «Αttica Bank», ζηελ νπνία απεπζύλζεθε ην δεκόζην αλαδεηώληαο επελδπηή, 

θέξεηαη λα θαηέζεζε όηη έγηλαλ επαθέο κέζω ηωλ επελδπηηθώλ ηξαπεδώλ «Morgan 

Stanley» θαη «Citi», όπωο θαη κε γεξκαληθέο εηαηξείεο ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ ΔΛΒΟ. 

 

Σε ζπλέρεηα ηωλ αλωηέξω, αηηνύκεζα ηελ θαηάζεζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ παξαθάηω 

αλαιπηηθά αλαθεξόκελωλ ζηνηρείωλ θαη εγγξάθωλ : 

 

1. Τελ αίηεζε πνπ ππέβαιε ην Διιεληθό Γεκόζην ελώπηνλ ηνπ Δθεηείνπ 

Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ζέζε ηεο ΔΛΒΟ ΑΒΔ ζε θαζεζηώο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, 

θαζώο θαη ην ζύλνιν ηωλ εγγξάθωλ πνπ πξνζθόκηζε θαη επηθαιέζηεθε ην Διιεληθό 

Γεκόζην θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο παξαπάλω αίηεζεο. 

 

2. Τηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ θαηάξηηζεο εηδηθήο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ από ην Διιεληθό Γεκόζην κεηά ην 2009, 

θαζώο θαη ηηο Δθζέζεηο Αμηνιόγεζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο ΔΛΒΟ ΑΒΔ, πνπ 

ζπληάρζεθαλ κεηά ην 2009. 

 

3. Τηο ζπκβάζεηο ρξεκαην-νηθνλνκηθνύ θαη λνκηθνύ ειέγρνπ ηεο ΔΛΒΟ ΑΒΔ (due 

diligence), πνπ θαηαξηίζηεθαλ από ην Διιεληθό Γεκόζην κεηά ην 2009, θαζώο θαη ηηο 
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εθζέζεηο ρξεκαην-νηθνλνκηθνύ θαη λνκηθνύ ειέγρνπ ηεο ΔΛΒΟ ΑΒΔ, πνπ 

ζπληάρζεθαλ κεηά ην 2009.  

 

4. Πνξίζκαηα δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο ΔΛΒΟ ΑΒΔ, πνπ ζπληάρζεθαλ κεηά ην 

2009. 

 

5. Τηο ζπκβάζεηο πνπ θαηήξηηζε ην Διιεληθό Γεκόζην κε ηηο εηαηξείεο πνπ νξίζηεθαλ 

από ηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεωλ ωο λνκηθνί θαη ρξεκαην-

νηθνλνκηθνί ζύκβνπινη κεηά ην 2009, θαζώο θαη όιεο ηηο εθζέζεηο θαη κειέηεο πνπ νη 

παξαπάλω ζύκβνπινη παξέδωζαλ ζην Διιεληθό Γεκόζην κεηά ην 2009. 

 

6. Τα επελδπηηθά πιάλα, πνπ εθπνλήζεθαλ από ην Διιεληθό Γεκόζην κεηά ην 2009.  

 

7. Τελ εληνιή ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ πξνο ηελ Attica Bank γηα ηελ αλαδήηεζε 

επελδπηή, θαζώο θαη ηα ζηειέρε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο πνπ αλέιαβαλ απηή ηελ 

αλαδήηεζε. 

 

8. Τα έγγξαθα, πνπ απνδεηθλύνπλ πνηεο επαθέο έθαλε ε Attica Bank κε ηηο ηξάπεδεο 

Morgan Stanley θαη Citi, ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απεπζύλζεθε ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδεο θαη ηηο απαληήζεηο ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ ηξαπεδώλ 

 

9. Τα έγγξαθα, πνπ απνδεηθλύνπλ κε πνηεο γεξκαληθέο εηαηξείεο ζπλεξγαδόκελεο κε 

ηελ ΔΛΒΟ ΑΒΔ έθαλε επαθέο ε Attica Bank ή ην Διιεληθό Γεκόζην, ηνπο ιόγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο απεπζύλζεθε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο, εάλ νη επαθέο έγηλαλ 

απεπζείαο κε ηηο γεξκαληθέο εηαηξείεο ή κε ηελ παξέκβαζε κεζαδόληωλ, θαζώο θαη 

ηηο απαληήζεηο ηωλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ. 
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